
SARI CRITICAL CARE TRAINING
การฝึกอบรมการรกัษาท่ีส าคญัในกลุ่มการติดเช้ือทางเดินหายใจรนุแรงเฉียบพลนั

การออกแบบสถานบ าบัดรักษากลุ่มการตดิเชือ้ทางเดนิหายใจรุนแรงเฉียบพลัน
SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTION (SARI)

TREATMENT FACILITY DESIGN

หน่วยท่ี 3 : การปรบัใช้อาคารท่ีมีอยู่แล้วเป็นศนูยบ์ าบดัรกัษากลุ่มการติดเช้ือทางเดินหายใจรนุแรงเฉียบพลนั (SARI)

แปลและเรียบเรียงโดย



วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้

เม่ือส้ินสดุบทเรียนน้ี ผูศึ้กษาจะสามารถ

• ประเมนิและพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการเลอืกและการปรบัใชอ้าคารทีม่อียู่แลว้เป็นศนูยบ์ าบดัรกัษา SARI

• จ าแนกองคป์ระกอบและรายละเอยีดทีส่ าคญัในอาคาร

• อธบิายถงึวธิกีารปรบัใชอ้าคารทีม่อียู่แลว้เป็นศนูยบ์ าบดัรกัษา SARI

แปลและเรียบเรียงโดย



หน่วยการเรียนรู้

ในบทเรียนน้ีแบง่เป็นสองหน่วยย่อย

• 3A หลกัการออกแบบเบือ้งตน้

• 3B การเลอืกใชอ้าคารทีม่อียู่แลว้

แปลและเรียบเรียงโดย



หน่วยการเรียนรู้ : 3A

หน่วย 3A
หลกัการออกแบบเบือ้งตน้

แปลและเรียบเรียงโดย



หลกัการออกแบบเบือ้งต้น

องคป์ระกอบในการพิจารณาเลือกอาคารท่ีมีอยู่แล้วเป็นศนูยบ์ าบดัรกัษา SARI ดงัน้ี

• การเขา้ถงึ และ เสน้ทางการท างาน
• การจดัสรรพืน้ทีใ่ชส้อย (พืน้ทีใ่ชส้อยร่วม และ พืน้ทีห่วงหา้ม)
• ต าแหน่งและการเชือ่มต่อของพืน้ทีใ่ชส้อย
• มติแิละระยะ
• การระบายอากาศ
• วสัดุทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง

หมายเหตุ : การเลือกอาคารสถานท่ี
ควรพิจารณาความต้องการ

ในการเพ่ิมปริมาณเตียงผูป่้วยก่อน

แปลและเรียบเรียงโดย



องคป์ระกอบท่ีส าคญัของอาคาร

องคป์ระกอบท่ีส าคญัของอาคาร:

• พืน้ทีท่างเขา้ของผูป่้วย : โถงตอ้นรบั, หอ้งพกัคอย
, หอ้งน ้าผูป่้วย, หน่วยคดักรอง, หอ้งเกบ็ตวัอย่าง

พื้นท่ีทางเข้าของผู้ป่วย

หอ้งเกบ็ตวัอย่าง

หน่วยคดักรอง

โถงตอ้นรบั

หอ้งพกัคอย

หอ้งน ้า

แปลและเรียบเรียงโดย



พื้นท่ีทางเข้าของผู้ป่วย

หอ้งเกบ็ตวัอย่าง

หน่วยคดักรอง

โถงตอ้นรบั

หอ้งพกัคอย

หอ้งน ้า

หอ้งน ้า

หอ้งเปลีย่นชดุ

ทางเขา้

พื้นทีเ่กบ็ของ
และรบัสง่พสัดุ

ส านกังาน

พื้นท่ีเจ้าหน้าท่ี

องคป์ระกอบท่ีส าคญัของอาคาร

องคป์ระกอบท่ีส าคญัของอาคาร:

• พืน้ทีท่างเขา้ของผูป่้วย : โถงตอ้นรบั, หอ้งพกัคอย
, หอ้งน ้าผูป่้วย, หน่วยคดักรอง, หอ้งเกบ็ตวัอย่าง

• พืน้ทีเ่จา้หน้าที ่: ทางเขา้, หอ้งเปลีย่นชุด, 
หอ้งน ้าเจา้หน้าที,่ ส านกังาน, พืน้ทีร่บัส่งพสัดุ

แปลและเรียบเรียงโดย



พ้ืนท่ีทางเข้าของผู้ป่วย

หอ้งเกบ็ตวัอย่าง

หน่วยคดักรอง

โถงตอ้นรบั

หอ้งพกัคอย

หอ้งน ้า

หอ้งน ้ า

หอ้งเปลี่ยนชุด

ทางเขา้

พื้นที่เกบ็ของ
และรบัสง่พสัดุ

ส านักงาน

พ้ืนท่ีเจ้าหน้าท่ี

หอ้งเกบ็ศพ

หอ้งน ้า

หอ้งน ้ า
หอ้งน ้ า

พื้นที่เจา้หน้าที่ พื้นที่เจา้หน้าที่

พื้นที่เจา้หน้าที่

หอผูป่้วยรุนแรง

หอผูป่้วยวกิฤต
หอผูป่้วยเบา
และปกติ

หอผู้ป่วย
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของอาคาร

องคป์ระกอบท่ีส าคญัของอาคาร:

• พืน้ทีท่างเขา้ของผูป่้วย : โถงตอ้นรบั, หอ้งพกัคอย
, หอ้งน ้าผูป่้วย, หน่วยคดักรอง, หอ้งเกบ็ตวัอย่าง

• พืน้ทีเ่จา้หน้าที ่: ทางเขา้, หอ้งเปลีย่นชุด, 
หอ้งน ้าเจา้หน้าที,่ ส านกังาน, พืน้ทีร่บัส่งพสัดุ

• หอผูป่้วย : อาการเบา/ทัว่ไป, รุนแรง และ 
หอผูป่้วยวกิฤต

แปลและเรียบเรียงโดย



พ้ืนท่ีทางเข้าของผู้ป่วย

หอ้งเกบ็ตวัอย่าง

หน่วยคดักรอง

โถงตอ้นรบั

หอ้งพกัคอย

หอ้งน ้า

หอ้งน ้ า

หอ้งเปลี่ยนชุด

ทางเขา้

พื้นที่เกบ็ของ
และรบัสง่พสัดุ

ส านักงาน

พ้ืนท่ีเจ้าหน้าท่ี

หอ้งเกบ็ศพ

หอ้งน ้า

หอ้งน ้ า
หอ้งน ้ า

พื้นที่เจา้หน้าที่ พื้นที่เจา้หน้าที่

พื้นที่เจา้หน้าที่

หอผูป่้วยรุนแรง

หอผูป่้วยวกิฤต
หอผูป่้วยเบา
และปกติ

หอผู้ป่วยการเข้าถึง และ เส้นทางการท างาน

แบง่เส้นทางการท างานออกเป็น 2 เส้นทาง

• เสน้ทางของผูป่้วย : ผูป่้วยทีม่อีาการเขา้สู่พืน้ที่
ศนูยบ์ าบดัรกัษา

ทางออก

ทางออก

ทางออกทางออก

ทางเข้าแปลและเรียบเรียงโดย



พ้ืนท่ีทางเข้าของผู้ป่วย

หอ้งเกบ็ตวัอย่าง

หน่วยคดักรอง

โถงตอ้นรบั

หอ้งพกัคอย

หอ้งน ้า

หอ้งน ้ า

หอ้งเปลี่ยนชุด

ทางเขา้

พื้นที่เกบ็ของ
และรบัสง่พสัดุ

ส านักงาน

พ้ืนท่ีเจ้าหน้าท่ี

หอ้งเกบ็ศพ

หอ้งน ้า

หอ้งน ้ า
หอ้งน ้ า

พื้นที่เจา้หน้าที่ พื้นที่เจา้หน้าที่

พื้นที่เจา้หน้าที่

หอผูป่้วยรุนแรง

หอผูป่้วยวกิฤต
หอผูป่้วยเบา
และปกติ

หอผู้ป่วย

การเข้าถึง และ เส้นทางการท างาน

แบง่เส้นทางการท างานออกเป็น 2 เส้นทาง

• เสน้ทางของผูป่้วย : ผูป่้วยทีม่อีาการเขา้สู่พืน้ที่
ศนูยบ์ าบดัรกัษา

• เสน้ทางของเจา้หน้าที่ : หลงัจากผ่านกระบวนการตรวจ
วดัอุณหภมูแิลว้ เจา้หน้าทีจ่ะสามารถเคลือ่นทีจ่าก
พืน้ทีเ่จา้หน้าทีเ่ขา้สู่หน่วยคดักรอง, โถงตอ้นรบั หรอื
หอผูป่้วย

แปลและเรียบเรียงโดย



การจดัสรรพื้นท่ี

แบง่เป็น 2 บริเวณ

พ้ืนท่ีทางเข้าของผู้ป่วย

โถงตอ้นรบั

หอ้งพกัคอย

หอ้งน ้า

หอ้งน ้ า

หอ้งเปลี่ยนชุด

ทางเขา้

พื้นที่เกบ็ของ
และรบัสง่พสัดุ

ส านักงาน

พ้ืนท่ีเจ้าหน้าท่ี

หอ้งเกบ็ศพ

หอ้งน ้า

หอ้งน ้ า
หอ้งน ้ า

หอผูป่้วยรุนแรง

หอผูป่้วยวกิฤต
หอผูป่้วยเบา
และปกติ

หอผู้ป่วย

พื้นที่เจา้หน้าที่ พื้นที่เจา้หน้าที่

พื้นที่เจา้หน้าที่

หน่วยคดักรอง

หอ้งเกบ็ตวัอย่าง

พื้นที่ใชส้อยร่วม

พื้นที่เจา้หน้าที่

แบ่งพืน้ทีเ่ป็น 2 บรเิวณ บรเิวณแรกเป็นบรเิวณทีม่กีาร
ใชส้อยร่วมกนัระหวา่งผูป่้วยและเจา้หน้าที ่และอกีบรเิวณ
หนึ่งจ ากดัใหก้บัเจา้หน้าทีเ่ท่านัน้
การแบ่งบรเิวณจะช่วยลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ของ
เจา้หน้าทีท่างการแพทย ์และช่วยใหเ้กดิการใชง้าน PPE
ไดอ้ย่างมเีหตุผล ช่วยลดอตัราการบรโิภค PPE ไดเ้ป็น
อย่างมาก และสรา้งพืน้ทีท่ างานทีป่ลอดภยัใหก้บัเจา้หน้าที่

แปลและเรียบเรียงโดย



ต าแหน่งและความเช่ือมต่อของพื้นท่ีใช้สอย

พืน้ท่ีใช้สอยบางส่วนควรตัง้อยู่ใกล้กนั

พืน้ทีใ่ชส้อยบางส่วนตอ้งตัง้อยูใ่กลห้รอืตดิกนัเพือ่
ใหเ้กดิประสทิธภิาพของเสน้ทางการท างาน (Flow)
ทัง้ของผูป่้วยและเจา้หน้าที่
ตวัอย่างทีช่ดัเจน เช่น พืน้ทีท่างเขา้ของผูป่้วย จะตอ้ง
ประกอบดว้ย โถงตอ้นรบั, หอ้งพกัคอย, และหน่วย
คดักรอง (ซึง่ม ี2 ฝัง่ คอืฝัง่ผูป่้วย และฝัง่เจา้หน้าที)่

แปลและเรียบเรียงโดย



ขนาดพื้นท่ีใช้สอย, ระยะ และช่องเปิด

การเว้นระยะ

ในบางพืน้ที ่เช่น หอ้งพกัคอย, พืน้ทีค่ดักรอง, หน่วยคดักรอง
และหอผูป่้วยเบา/ปกต ิควรมกีารเวน้ระยะระหวา่งผูป่้วยประมาณ
2 เมตร ในทุกทศิทาง
สามารถลดการเวน้ระยะดว้ยแผงกัน้และฉากกัน้ชนิดโปร่งแสง
ควรเวน้ระยะหา่ง 2 เมตร ในกลุ่มผูป่้วยทีม่อีาการตอ้งสงสยัว่า
จะตดิเชือ้ ในกรณทีีต่อ้งจดัการผูป่้วยจ านวนมากในเวลาเดยีวกนั

หมายเหต ุ: ระยะห่างระหวา่งคนทีแ่นะน าในการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ คอืระยะไม่ต ่ากวา่ 1 เมตร อยา่งไรกต็าม
เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการท างานและการสญัจรของเจา้หน้าทีท่างการแพทย ์แนะน าใหม้รีะยะห่าง ไม่ต ่ากวา่ 2 เมตร

แปลและเรียบเรียงโดย



ขนาดพื้นท่ีใช้สอย, ระยะ และช่องเปิด

ขนาดความกว้างของประต,ู ทางเดิน และลิฟต์

ในกลุ่มอาการรุนแรงและวกิฤต อาจตอ้งมกีารเคลือ่นยา้ยผูป่้วย
เขา้สู่หอผูป่้วยตามอาการ ดว้ยการเขน็เตยีง
เมือ่มกีารก าหนดทีต่ ัง้ของหอผูป่้วยรุนแรงและหอผูป่้วยวกิฤต
ใหท้ าการตรวจสอบเสน้ทางเขา้สู่พืน้ทีว่่ามคีวามกวา้งเพยีงพอ
ต่อการเขน็เตยีงโดยสะดวกหรอืไม่
หากเสน้ทางกวา้งไมเ่พยีงพอ ใหต้รวจสอบว่าพืน้ทีน่ัน้สามารถ
เขา้ถงึดว้ยการเขน็ Stretcher ไดห้รอืไม่

แปลและเรียบเรียงโดย



ขนาดพื้นท่ีใช้สอย, ระยะ และช่องเปิด

ลิฟต์ ทางเดิน ประตู

ระยะต ่าสดุ
ส าหรบัการ
เขน็เตยีง

240 ซม. x
140 ซม.

240 ซม. 120 ซม.

ระยะต ่าสดุ
ส าหรบั
Stretcher

240 ซม. x
100 ซม.

180 ซม. 100 ซม.

แปลและเรียบเรียงโดย



ขนาดพื้นท่ีใช้สอย, ระยะ และช่องเปิด

ห้องพกัผูป่้วยในหอผูป่้วยรนุแรงและวิกฤต

หอ้งกกัโรคส าหรบัผูป่้วยรุนแรงและผูป่้วยวกิฤต ควรมขีนาด
พืน้ทีเ่พยีงพอต่อการตัง้อุปกรณ์ทางการแพทยไ์ดค้รบครนั
และมพีืน้ทีเ่พยีงพอต่อการท างานของเจา้หน้าทีบ่รเิวณขา้งเตยีง
ไดอ้ย่างสะดวก

โดยขนาดของหอ้งทีแ่นะน า คอื ไมต่ ่ากว่า 9.6 ตารางเมตร

แปลและเรียบเรียงโดย



การระบายอากาศ

รปูแบบการระบายอากาศท่ีแนะน า มี 2 รปูแบบ
• การระบายอากาศดว้ยวธิธีรรมชาต ิควรใชใ้นพืน้ที่

หอ้งพกัคอย, หน่วยคดักรอง, หอผูป่้วยเบา/ปกต,ิ
พืน้ทีท่ างานของเจา้หน้าที ่โดยมอีตัราการไหลเวยีน
อากาศทีไ่มต่ ่ากว่า 60 ลติร/วนิาท/ีคน (l/s/person)

พ้ืนท่ีทางเข้าของผู้ป่วย

โถงตอ้นรบั

หอ้งพกัคอย

หอ้งน ้า

หอ้งน ้า

หอ้งเปลี่ยนชุด

ทางเขา้

พื้นที่เกบ็ของ
และรบัสง่พสัดุ

ส านักงาน

พ้ืนท่ีเจ้าหน้าท่ี

หอ้งเกบ็ศพ

หอ้งน ้า

หอผูป่้วยเบา
และปกติ

หอผู้ป่วย

พื้นที่เจา้หน้าที่

หน่วยคดักรอง

หอ้งเกบ็ตวัอย่าง

ระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาติ

ระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาติ
60 ลติร/วนิาท/ีคน

แปลและเรียบเรียงโดย



การระบายอากาศ

รปูแบบการระบายอากาศท่ีแนะน า มี 2 รปูแบบ
• การระบายอากาศดว้ยวธิธีรรมชาต ิควรใชใ้นพืน้ที่

หอ้งพกัคอย, หน่วยคดักรอง, หอผูป่้วยเบา/ปกต,ิ
พืน้ทีท่ างานของเจา้หน้าที ่โดยมอีตัราการไหลเวยีน
อากาศทีไ่มต่ ่ากว่า 60 ลติร/วนิาท/ีคน (l/s/person)

• การระบายอากาศโดยวธิผีสม (Hybrid) ควรใชใ้น
พืน้ทีห่อผูป่้วยรุนแรงและหอผูป่้วยวกิฤต มทีศิทาง
การไหลของอากาศ จากบนลงล่าง จากพืน้ทีส่ะอาดไป
พืน้ทีส่กปรก โดยมอีตัราการไหลเวยีนอากาศไมต่ ่ากว่า
160 ลติร/วนิาท/ีคน (l/s/person)

พ้ืนท่ีทางเข้าของผู้ป่วย

โถงตอ้นรบั

หอ้งพกัคอย

หอ้งน ้า

หอ้งน ้ า

หอ้งเปลี่ยนชุด

ทางเขา้

พื้นที่เกบ็ของ
และรบัสง่พสัดุ

ส านักงาน

พ้ืนท่ีเจ้าหน้าท่ี

หอ้งเกบ็ศพ

หอ้งน ้า

หอผูป่้วยเบา
และปกติ

หอผู้ป่วย

พื้นที่เจา้หน้าที่

หน่วยคดักรอง

หอ้งเกบ็ตวัอย่าง

ระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาติ

ระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาติ
60 ลติร/วนิาท/ีคน

หอ้งน ้า

หอผูป่้วยวกิฤต

พื้นที่เจา้หน้าที่

หอ้งน ้ า

หอผูป่้วยรุนแรง

พื้นที่เจา้หน้าที่

ระบายอากาศโดยวธิผีสม
160 ลติร/วนิาท/ีคน

แปลและเรียบเรียงโดย



การระบายอากาศ

ในอาคารบางประเภท โดยเฉพาะอาคารทีม่กีารรองรบัผูค้นจ านวนมาก เช่น สเตเดีย้ม, อาคารสถานบรกิารสาธารณสุข, 
อาคารส านกังาน และ โรงเรยีน อาจมกีารตดิตัง้ระบบระบายอากาศเชงิกลไวแ้ลว้

หากตดิตัง้ไวแ้ลว้ ควรพจิารณาถงึอตัราการไหลเวยีนของอากาศ, ทศิทางการไหลของอากาศ รวมถงึการเตมิอากาศใหม่
และการถ่ายเทอากาศเสยีออกจากอาคาร หรอืท าความสะอาดอากาศดว้ยวธิกีารเจอืจาง (Dilute)

แปลและเรียบเรียงโดย



วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง

คณุสมบติัของวสัดปิุดผิวภายในอาคารและเฟอรนิ์เจอรท่ี์แนะน า
• ท าความสะอาดไดง้า่ย (ทนทานต่อการขดัถู และการกดักร่อนของสารเคมทีีใ่ชใ้นการท าความสะอาด)
• งา่ยต่อการบ ารุงรกัษา (แนะน าใหเ้ลอืกใชว้สัดุทีม่คีวามทนทานและสามารถซ่อมแซมไดง้า่ย)
• ตา้นทานการเกาะและการเตบิโตของจุลชพี เช่น แบคทเีรยี หรอืไวรสั (เช่น โลหะ และ พลาสตกิแขง็)
• ไมม่รีพูรุน (หลกีเลีย่งการใชพ้ลาสตกิทีม่รีพูรุน เช่น Polypropylene ในพืน้ทีบ่ าบดัรกัษาผูป่้วย)
• ไรร้อยต่อ (หลกีเลีย่งการใชเ้ฟอรน์ิเจอรท์ีม่เีบาะนวม ในพืน้ทีบ่ าบดัรกัษาผูป่้วย)

แปลและเรียบเรียงโดย



หน่วยการเรียนรู้ : 3B

หน่วย 3B
การเลอืกใชอ้าคารทีม่อียูแ่ลว้

แปลและเรียบเรียงโดย



การเลือกใช้อาคารท่ีมีอยู่แล้ว

เน้ือหาในหน่วย 3B คือแนวทางในการเลือกปรบัใช้อาคารท่ีมีอยู่แล้วเป็นศนูยบ์ าบดัรกัษา SARI
มีเน้ือหาดงัน้ี
• การจ าแนกอาคารทีม่อียู่แลว้โดยการพจิารณาจากการจดัวางพืน้ทีใ่ชส้อยและขนาดของพืน้ทีใ่ชส้อย
• ส่วนประกอบหลกัของอาคาร
• ตวัอย่างการปรบัใชอ้าคารเป็นศนูยบ์ าบดัรกัษา SARI

แปลและเรียบเรียงโดย



การเลือกใช้อาคารท่ีมีอยู่แล้ว

ขนาดพืน้ท่ีใช้สอยท่ีจ าเป็น

แผนภมิูความสมัพนัธข์องพื้นท่ี (ตารางเมตร) ต่อจ านวนเตียงผู้ป่วย 

พืน้ทีร่วม (ตารางเมตร) พืน้ทีต่ารางเมตร/เตยีง

พืน้
ทีร่

วม
 (ต

าร
าง
เม
ตร
)

พืน้
ทีต่

าร
าง
เม
ตร
/เต

ยีง

จ านวนเตยีงผูป่้วย

ตารางนี้อา้งองิจากมาตรฐานทางสถาปัตยกรรมและ
จากประสบการณ์ในอดตีจากเหตุการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคระบาดชนิดอื่น ๆ

แปลและเรียบเรียงโดย



การเลือกใช้อาคารท่ีมีอยู่แล้ว

อาคารใดบา้งท่ีเหมาะต่อการปรบัใช้เป็นศนูยบ์ าบดัรกัษา SARI
• อาคารทีก่่อสรา้งในแนวตัง้ (เช่น โรงแรม, หอพกันกัศกึษา, 

โรงเรยีน, อาคารส านกังาน, เป็นตน้) บนัไดและลฟิต์

หอ้งตลอดแนวโถงทางเดนิ

แปลและเรียบเรียงโดย



การเลือกใช้อาคารท่ีมีอยู่แล้ว

อาคารใดบา้งท่ีเหมาะต่อการปรบัใช้เป็นศนูยบ์ าบดัรกัษา SARI
• อาคารทีก่่อสรา้งในแนวตัง้ (เช่น โรงแรม, หอพกันกัศกึษา, 

โรงเรยีน, อาคารส านกังาน, เป็นตน้)
• อาคารทีก่่อสรา้งในแนวราบ (เช่น โรงเรยีน, อาคารส านกังาน

, เป็นตน้)

หอ้งประชุมหรอืโรงพละหอ้งตลอดแนวโถง
ทางเดนิ

ส านกังาน

โถงทางเขา้

แปลและเรียบเรียงโดย



การเลือกใช้อาคารท่ีมีอยู่แล้ว

อาคารใดบา้งท่ีเหมาะต่อการปรบัใช้เป็นศนูยบ์ าบดัรกัษา SARI
• อาคารทีก่่อสรา้งในแนวตัง้ (เช่น โรงแรม, หอพกันกัศกึษา, 

โรงเรยีน, อาคารส านกังาน, เป็นตน้)
• อาคารทีก่่อสรา้งในแนวราบ (เช่น โรงเรยีน, อาคารส านกังาน

, เป็นตน้)
• พืน้ทีเ่ปิดขนาดใหญ่ (เช่น สนามกฬีา, ศนูยป์ระชุมและจดั

แสดงสนิคา้, อาคารอเนกประสงค,์ เป็นตน้
พืน้ทีโ่ล่ง

ทางเขา้

ส านกังาน

พืน้ทีบ่รกิาร

แปลและเรียบเรียงโดย



อาคารท่ีก่อสร้างในแนวตัง้

อาคารทีก่่อสรา้งในแนวตัง้ เช่น โรงพยาบาล, อาคารพกัอาศยัรวม
, ส านกังาน หรอื โรงเรยีน ส่วนมากมกีารจดัวางพืน้ทีใ่ชส้อยที่
คลา้ยกนัในแต่ละชัน้ของอาคาร โดยใชพ้ืน้ทีช่ ัน้ล่างสุดเป็นพืน้ที่
สนบัสนุนและบรกิาร

ชัน้ล่างสุด ควรมหีอ้งโถงตอ้นรบั, หอ้งขนาดใหญ่ส าหรบัจดัประชุม
, หอ้งอาหาร, หรอื หอ้งประชุม

ในชัน่อื่น ๆ อาจมหีอ้งย่อยวางเรยีงตลอดแนวทางเดนิทัง้สองดา้น
หรอืดา้นเดยีว โดยมหีอ้งน ้าส่วนตวัในแต่ละหอ้ง หรอืหอ้งน ้าสาธารณะ

บนัไดและลฟิต์

หอ้งตลอดแนวโถงทางเดนิ

แปลและเรียบเรียงโดย



อาคารท่ีก่อสร้างในแนวตัง้

ตวัอย่าง การปรบัใช้อาคารโรงแรม
เดมิ
- โถง
- หอ้งอาหาร
- หอ้งจดัประชมุ
- พืน้ทีท่ างานเจา้หน้าที่
- ชัน้หอ้งพกั 1
- ชัน้หอ้งพกั 2
- ชัน้หอ้งพกั 3

หอ้งพกั
หอ้งพกั
หอ้งพกั

หอ้งเจา้หน้าทีแ่ละหอ้งเปลีย่นชุด

หอ้งจดัประชุม
โถงตอ้นรบั

หอ้งอาหาร

แปลและเรียบเรียงโดย



อาคารท่ีก่อสร้างในแนวตัง้

ตวัอย่าง การปรบัใช้อาคารโรงแรม
เดมิ
- โถง
- หอ้งอาหาร
- หอ้งจดัประชมุ
- พืน้ทีท่ างานเจา้หน้าที่
- ชัน้หอ้งพกั 1
- ชัน้หอ้งพกั 2
- ชัน้หอ้งพกั 3

การปรบัใช้
- โถงตอ้นรบั,พืน้ทีพ่กัคอย
- พืน้ทีเ่จา้หน้าที,่ หอ้งเกบ็ของ, ส านกังาน
- หน่วยคดักรอง, หอ้งเกบ็ตวัอย่าง
- หอ้งเปลีย่นชดุเจา้หน้าที่
- หอผูป่้วยวกิฤต
- หอผูป่้วยรนุแรง
- หอผูป่้วยเบาและทัว่ไป

หอผูป่้วยเบาและทัว่ไป

หอผูป่้วยรุนแรง
หอผูป่้วยวกิฤต

พืน้ทีเ่จา้หน้าที่
หอ้งเปลีย่นชุด
ส านกังาน

หน่วยคดักรอง
หอ้งเกบ็ตวัอยา่ง

หอ้งพกัคอย

พืน้ทีร่บัส่งพสัดุ

พืน้ทีเ่จา้หน้าที่

แปลและเรียบเรียงโดย



อาคารท่ีก่อสร้างในแนวราบ

หอ้งประชุมหรอืโรงพละหอ้งตลอดแนวโถง
ทางเดนิ

ส านกังาน

โถงทางเขา้

อาคารทีก่่อสรา้งในแนวราบ  เช่น อาคารส านกังาน หรอื โรงเรยีน 
ส่วนมากมลีกัษณะเด่น คอื มโีถงกลางทีม่หีอ้งส านกังานอยู่ใกลเ้คยีง
และโถงทางเดนิมากกว่า 1 ทาง

ส่วนมากโถงทางเดนิจะมจีุดเริม่ตน้ทีโ่ถงกลาง

อาจมสี่วนหนึ่งเป็นพืน้ทีเ่ปิดกวา้ง เช่น โรงพละ, หอประชุม,
หอ้งสมดุ, เป็นตน้

แปลและเรียบเรียงโดย



อาคารท่ีก่อสร้างในแนวราบ

ตวัอย่าง การปรบัใช้อาคารโรงเรียน
เดมิ
- โถง
- ส านกังาน
- โถงทางเดนิ 1
- โถงทางเดนิ 2
- โรงพละ
- หอ้งสมดุ

การปรบัใช้
- โถงตอ้นรบั,พืน้ทีพ่กัคอย
- ส านกังาน, หน่วยคดักรอง, หอ้งเกบ็ตวัอย่าง
- หอผูป่้วยวกิฤต
- หอผูป่้วยรนุแรง
- หอผูป่้วยเบาและทัว่ไป
- พืน้ทีเ่จา้หน้าที,่ หอ้งเกบ็ของและรบัสง่พสัดุ

พืน้ทีเ่จา้หน้าที่
หอ้งเปลีย่นชุด

หอผูป่้วยรุนแรง หอผูป่้วยเบาและทัว่ไป

หอผูป่้วยวกิฤตพืน้ทีร่บัส่งพสัดุ
พืน้ทีเ่จา้หน้าที่
ส านกังาน

หอ้งพกัคอย

หน่วยคดักรอง
หอ้งเกบ็ตวัอยา่ง

แปลและเรียบเรียงโดย



อาคารท่ีมีพื้นท่ีเปิดขนาดใหญ่

พืน้ทีโ่ล่ง

ทางเขา้

ส านกังาน

พืน้ทีบ่รกิาร

เช่น ศนูยจ์ดัแสดงสนิคา้, สนามกฬีา, สนามบาสเกต็บอล,
สนามวอลเล่ยบ์อล ส่วนมากประกอบดว้ยโถงตอ้นรบัขนาดใหญ่
,ส านกังาน, หอ้งน ้าสาธารณะ และ พืน้ทีเ่ปิดโล่งขนาดใหญ่
(เช่น สนามแขง่กฬีา)
จากการจดัวางผงัพืน้ทีใ่ชส้อย อาคารประเภทนี้สามารถปรบัใช้
เพือ่สรา้งเป็นพืน้ทีก่กัโรคชัว่คราว และพืน้ทีส่นบัสนุนใหก้บั
ศนูยบ์ าบดัรกัษาหลกัไดง้า่ย
ในอาคารขนาดใหญ่มาก ๆ เช่น ศนูยจ์ดัแสดงสนิคา้นานาชาติ
อาจมพีืน้ทีภ่ายในกวา้งขวาง เหมาะสมต่อการก่อสรา้งเป็นศนูย์
บ าบดัรกัษา SARI แบบครบวงจรได้

แปลและเรียบเรียงโดย



อาคารท่ีมีพื้นท่ีเปิดขนาดใหญ่

ตวัอย่าง การปรบัใช้สนามบาสเกต็บอลเป็นพื้นท่ีสนับสนุนให้กบัศนูย์บ าบดัรกัษาหลกั
เดมิ
- โถงขนาดใหญ่
- ส านกังาน
- หอ้งเปลีย่นชดุนกักฬีา
- หอ้งน ้าสาธารณะ
- สนามแขง่บาสเกต็บอล

สนามแขง่บาสเกต็บอล

หอ้งเปลีย่นชุดนกักฬีา

ส านกังาน ส านกังาน/โถงตอ้นรบั

โถง ส านกังาน
หอ้งเกบ็ของ

หอ้งน ้าสาธารณะ

แปลและเรียบเรียงโดย



อาคารท่ีมีพื้นท่ีเปิดขนาดใหญ่

ตวัอย่าง การปรบัใช้สนามบาสเกต็บอลเป็นพื้นท่ีสนับสนุนให้กบัศนูย์บ าบดัรกัษาหลกั
เดมิ
- โถงขนาดใหญ่
- ส านกังาน
- หอ้งเปลีย่นชดุนกักฬีา
- หอ้งน ้าสาธารณะ
- สนามแขง่บาสเกต็บอล

การปรบัใช้
- โถงตอ้นรบั,พืน้ทีพ่กัคอย
- ส านกังาน, หอ้งเกบ็ของและรบัสง่พสัดุ
- หอ้งเปลีย่นชดุเจา้หน้าที่
- หอ้งน ้าผูป่้วย
- พืน้ทีบ่ าบดัรกัษาผูป่้วยทีม่กีลุม่อาการเดยีวกนั
และมคีวามรนุแรงของอาการเทา่กนั

พืน้ทีเ่จา้หน้าที่
หอ้งเปลีย่นชุด

พืน้ทีเ่จา้หน้าที่
ส านกังาน หน่วยคดักรอง

หอ้งพกัคอย

พืน้ทีร่บัส่งพสัดุ

หอ้งน ้าสาธารณะส าหรบัผูป่้วย

ผูป่้วยทีม่กีลุ่มอาการและ
ความรุนแรงเท่ากนั

แปลและเรียบเรียงโดย



ตารางแสดงความเช่ือมโยงของพืน้ท่ีใช้สอย

แปลและเรียบเรียงโดย



พืน้ท่ีใช้สอย ผูใ้ช้งาน
ความต้องการขัน้ต า่และค าแนะน า

การสญัจร
พืน้ท่ีใกล้เคียง ขนาดและระยะห่างขัน้ต า่ท่ีแนะน า การจดัสรรพืน้ท่ีส าหรบั ระบบระบายอากาศ การก าจดัอากาศเสีย ท่ีตัง้ท่ีแนะน า ลกัษณะห้องน ้า

เข้า-ออก จาก/ไปสู่

โถงตอ้นรบั
ผูป่้วย

เขา้ จากพืน้ทีภ่ายนอกอาคาร
หอ้งพกัคอย, หน่วยคดักรอง

5 ตารางเมตร เจา้หน้าที่ ธรรมชาติ เจอืจาง ช ัน้ล่างสุด ในพืน้ทีเ่จา้หน้าที่
ออก ไปยงัหอ้งพกัคอย

เจา้หน้าที่
เขา้ จากพืน้ทีเ่จา้หน้าที่

หอ้งพกัคอย
ออก กลบัเขา้สู่พืน้ทีเ่จา้หน้าที่

หอ้งพกัคอย
ผูป่้วย

เขา้ จากโถงตอ้นรบั
โถงตอ้นรบั, หน่วยคดักรอง, หอ้งน ้า, พืน้ที่

เจา้หน้าที่
ระยะห่างระหว่างผูป่้วย 2 เมตรต่อเตยีงในทุกทศิทาง ใชง้านร่วมกนั ธรรมชาติ เจอืจาง ช ัน้ล่างสุด

ส าหรบัผูป่้วยเท่านัน้ มี
หอ้งสว้ม และอ่างล้าง

มอื

ออก ไปยงัหน่วยคดักรอง

เจา้หน้าที่
เขา้ จากพืน้ทีเ่จา้หน้าที่
ออก ไปยงัพืน้ทีใ่ชส้อยร่วม

หน่วยคดักรอง

ผูป่้วย เขา้ จากหอ้งพกัคอย
หอ้งพกัคอย, หอ้งน ้า, พืน้ทีเ่จา้หน้าที,่ หอ้งเกบ็

ตวัอย่าง

มฉีากกัน้ทีเ่ป็นวสัดโุปร่งแสงระหวา่งผูป่้วยกบั
เจา้หน้าที ่ขนาดกวา้ง 1 เมตร สงู 2 เมตร และไม่ตอ้ง

เวน้ระยะระหว่างผูป่้วยกบัเจา้หน้าที่
ใชง้านร่วมกนั

ธรรมชาต ิ
60 ลิตร/วนิาท/ีคน

เจอืจาง ช ัน้ล่างสุด
ส าหรบัผูป่้วยเท่านัน้ มี
หอ้งสว้ม และอ่างล้าง

มอื

ออก ไปยงัหอผูป่้วย
เจา้หน้าที่ เขา้ จากพืน้ทีเ่จา้หน้าที่

ออก กลบัเขา้สู่พืน้ทีเ่จา้หน้าที่

หอ้งเกบ็ตวัอย่าง ใชง้านร่วมกนั
เขา้ จากพืน้ทีใ่ชส้อยร่วม

หน่วยคดักรอง, หอผูป่้วย 9 ตารางเมตรต่อผูป่้วย 1 คน ใชง้านร่วมกนั
ธรรมชาต ิ

60 ลิตร/วนิาท/ีคน
เจอืจาง ช ัน้ล่างสุด ในพืน้ทีเ่จา้หน้าที่

ออก กลบัสู่พืน้ทีใ่ชส้อยร่วม

ทางเขา้ของเจา้หน้าที่ เจา้หน้าที่
เขา้ จากพืน้ทีภ่ายนอกอาคาร

พืน้ทีเ่จา้หน้าที่ เจา้หน้าที่ ธรรมชาติ เจอืจาง ช ัน้ล่างสุด ในพืน้ทีเ่จา้หน้าที่
ออก กลบัสู่พืน้ทีภ่ายนอกอาคาร

หอ้งเปลี่ยนชุด เจา้หน้าที่
เขา้ จากทางเขา้ของเจา้หน้าที่

ทางเขา้ของเจา้หน้าที,่ พืน้ทีเ่จา้หน้าที่ เจา้หน้าที่ ธรรมชาติ เจอืจาง ช ัน้ล่างสุด ในพืน้ทีเ่จา้หน้าที่
ออก ไปยงัพืน้ทีเ่จา้หน้าที่

ส านกังาน เจา้หน้าที่
เขา้ จากพืน้ทีเ่จา้หน้าที่

พืน้ทีเ่จา้หน้าที่ เจา้หน้าที่ ธรรมชาติ เจอืจาง ในพืน้ทีเ่จา้หน้าที่
ออก ไปยงัพืน้ทีเ่จา้หน้าที่

พืน้ทีร่บัส่งพสัดุ
เจา้หน้าที่

เขา้ จากพืน้ทีเ่จา้หน้าที่
พืน้ทีเ่จา้หน้าที,่ ตดิกบัพืน้ทีภ่ายนอกเพื่อ

สะดวกต่อการรบัส่งพสัดุ
ขึน้อยู่กบัจ านวนเตยีงทีใ่หบ้รกิารผูป่้วย และอตัราการ

บรโิภคทรพัยากร
เจา้หน้าที่ ธรรมชาติ เจอืจาง ช ัน้ล่างสุด ในพืน้ทีเ่จา้หน้าที่

ออก กลบัไปยงัพืน้ทีเ่จา้หนา้ที่

พสัดุ
เขา้ จากพืน้ทีภ่ายนอกอาคาร
ออก ไปยงัพืน้ทีเ่จา้หน้าที่

หอผูป่้วยเบา/ทัว่ไป
ผูป่้วย

เขา้ จากพืน้ทีใ่ชส้อยร่วม

พืน้ทีใ่ชส้อยร่วม, พืน้ทีเ่จา้หน้าที่ ระยะห่างระหว่างผูป่้วย 2 เมตรต่อเตยีงในทุกทศิทาง
หอ้งพกั : ใชง้านร่วมกนั

ธรรมชาต ิ
60 ลิตร/วนิาท/ีคน

เจอืจาง
อาจปรบัพืน้ทีใ่ชส้อยภายใน
อาคารเดมิเพือ่ใชเ้ป็นหอ

ผูป่้วย
ส าหรบัผูป่้วยเท่านัน้

ออก กลบัไปยงัพืน้ทีใ่ชส้อยร่วม

เจา้หน้าที่
เขา้ จากพืน้ทีเ่จา้หน้าทีห่รอืจากพืน้ทีใ่ชส้อยร่วม

โถงทางเดนิ : เจา้หน้าที่
ออก กลบัไปยงัพืน้ทีเ่จา้หนา้ทีห่รอืจากพืน้ทีใ่ชส้อยร่วม

หอผูป่้วยรุนแรง
ผูป่้วย

เขา้ จากพืน้ทีใ่ชส้อยร่วม

พืน้ทีใ่ชส้อยร่วม, พืน้ทีเ่จา้หน้าที่ 3.5 x 3.2 เมตร
หอ้งพกั : ใชง้านร่วมกนั

ธรรมชาต ิ หรอื เชงิกล
160 ลิตร/วนิาท/ีคน

1. เจอืจาง
2. เครื่องกรองอากาศทีต่ดิ HEPA Filter
3. HEPA + พดัลมดดูอากาศ

อยู่ใกล้กบัหน่วยคดักรองและ
หอผูป่้วยวกิฤตใหม้ากทีสุ่ด

ส าหรบัผูป่้วยเท่านัน้
ออก กลบัไปยงัพืน้ทีใ่ชส้อยร่วม

เจา้หน้าที่
เขา้ จากพืน้ทีเ่จา้หน้าทีห่รอืจากพืน้ทีใ่ชส้อยร่วม

โถงทางเดนิ : เจา้หน้าที่
ออก กลบัไปยงัพืน้ทีเ่จา้หนา้ทีห่รอืจากพืน้ทีใ่ชส้อยร่วม

หอผูป่้วยวกิฤต
ผูป่้วย

เขา้ จากพืน้ทีใ่ชส้อยร่วม

พืน้ทีใ่ชส้อยร่วม, พืน้ทีเ่จา้หน้าที่ 3.5 x 3.2 เมตร
หอ้งพกั : ใชง้านร่วมกนั

ธรรมชาต ิ หรอื เชงิกล
160 ลิตร/วนิาท/ีคน

1. เจอืจาง
2. เครื่องกรองอากาศทีต่ดิ HEPA Filter
3. HEPA + พดัลมดดูอากาศ

อยู่ใกล้กบัหน่วยคดักรองให้
มากทีสุ่ด

ส าหรบัผูป่้วยเท่านัน้
ออก กลบัไปยงัพืน้ทีใ่ชส้อยร่วม

เจา้หน้าที่
เขา้ จากพืน้ทีเ่จา้หน้าทีห่รอืจากพืน้ทีใ่ชส้อยร่วม

โถงทางเดนิ : เจา้หน้าที่
ออก กลบัไปยงัพืน้ทีเ่จา้หนา้ทีห่รอืจากพืน้ทีใ่ชส้อยร่วม

หอ้งเกบ็ศพ
ศพ

เขา้ จากพืน้ทีใ่ชส้อยร่วม

พืน้ทีใ่ชส้อยร่วม, พืน้ทีเ่จา้หน้าที่ ธรรมชาติ เจอืจาง
ออก ออกสู่พืน้ทีภ่ายนอกอาคาร

เจา้หน้าที่
เขา้ จากพืน้ทีเ่จา้หน้าทีห่รอืจากพืน้ทีใ่ชส้อยร่วม
ออก กลบัไปยงัพืน้ทีเ่จา้หนา้ทีห่รอืจากพืน้ทีใ่ชส้อยร่วม



ล าดบัขัน้ตอนในการออกแบบ

การวิเคราะหค์วามเหมาะสมต่อการปรบัใช้อาคารท่ีมีอยู่แล้ว เร่ิมจากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบท่ีจ าเป็นท่ีสดุก่อน คือ
• ตอ้งเป็นทีแ่น่ใจว่า มแีผนผงัและแบบแสดงรายละเอยีดทัง้หมดของอาคารนัน้ ๆ
• ตอ้งเป็นทีแ่น่ใจว่า มแีผนผงัวศิวกรรมระบบอาคารต่าง ๆ เช่น

▪ ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ
▪ ระบบสุขาภบิาล
▪ ระบบไฟฟ้าก าลงั

แปลและเรียบเรียงโดย



ล าดบัขัน้ตอนในการออกแบบ

ขัน้ตอนการออกแบบ :
• พจิารณาทางเขา้ออก และระบบไฟฟ้าของอาคาร ควรมทีางเขา้ออกอย่างน้อย 2 ช่องทาง

ช่องทางแรกส าหรบัผูป่้วย และอกีช่องทางส าหรบัเจา้หน้าที่
• พจิารณาขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร, ความเชือ่มโยง และเสน้ทางการท างาน (Flow) พยายามปรบัการใชง้าน

ของศนูยบ์ าบดัรกัษา SARI ใหเ้ขา้กบัพืน้ทีใ่ชส้อยเดมิ
• ตรวจสอบเสน้ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟว่ามคีวามปลอดภยัและใชง้านไดจ้รงิ สอดคลอ้งกบัแผนการปรบั

การใชง้านอาคาร
• วเิคราะหแ์ละตดัสนิใจถงึสิง่ทีจ่ าเป็นต่อการปรบัใชอ้าคารใหต้รงกบัความตอ้งการในการเป็นศนูยบ์ าบดัรกัษา SARI

แปลและเรียบเรียงโดย



ล าดบัขัน้ตอนในการออกแบบ

ขัน้ตอนการออกแบบ :
• พจิารณาทางเขา้ออก และระบบไฟฟ้าของอาคาร 

ควรมทีางเขา้ออกอย่างน้อย 2 ช่องทาง ช่องทางแรก
ส าหรบัผูป่้วย และอกีช่องทางส าหรบัเจา้หน้าที่ เจา้หน้าที่

ผูป่้วย

แปลและเรียบเรียงโดย



ล าดบัขัน้ตอนในการออกแบบ

ขัน้ตอนการออกแบบ :
• พจิารณาขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร, 

ความเชือ่มโยง และเสน้ทางการท างาน (Flow) 
พยายามปรบัการใชง้านของศนูยบ์ าบดัรกัษา SARI
ใหเ้ขา้กบัพืน้ทีใ่ชส้อยเดมิ

ส านกังาน = พืน้ทีเ่จา้หน้าที่

โถงทางเดนิ 2 = หอผูป่้วยรุนแรง โรงพละ = หอผูป่้วยทัว่ไป

หอ้งเรยีน = หอ้งเกบ็ศพ

โถงทางเดนิ 2 = หอผูป่้วยวกิฤต

หอ้งสมุด = หอ้งเกบ็ของ
ส านกังาน = พืน้ทีเ่จา้หน้าที่

โถง = หอ้งพกัคอย

ส านกังาน = หน่วยคดักรอง

แปลและเรียบเรียงโดย



ล าดบัขัน้ตอนในการออกแบบ

ขัน้ตอนการออกแบบ :
• ตรวจสอบเรือ่งระบบไฟฟ้า, ระบบระบายอากาศ

, ระบบสุขาภบิาล และ การจดัการของเสยี ว่ามี
คุณสมบตัเิพยีงพอต่อการปรบัใชง้านเพือ่รองรบั
เป็นศนูยบ์ าบดัรกัษา SARI หรอืไม่

หน้าต่าง

ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภบิาล
ระบบปรบัอากาศ
การจดัการขยะ

แปลและเรียบเรียงโดย



ล าดบัขัน้ตอนในการออกแบบ

ขัน้ตอนการออกแบบ :
• ตรวจสอบเสน้ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟว่า

มคีวามปลอดภยัและใชง้านไดจ้รงิ สอดคลอ้ง
กบัแผนการปรบัการใชง้านอาคาร

ทางหนีไฟ

ทางหนีไฟ

ทางหนีไฟ
ทางหนีไฟ

ทางหนีไฟ

ทางหนีไฟ

แปลและเรียบเรียงโดย



ล าดบัขัน้ตอนในการออกแบบ

ขัน้ตอนการออกแบบ :
• วเิคราะหแ์ละตดัสนิใจถงึสิง่ทีจ่ าเป็นต่อการ

ปรบัใชอ้าคารใหต้รงกบัความตอ้งการในการ
เป็นศนูยบ์ าบดัรกัษา SARI

หอผูป่้วยรุนแรง หอผูป่้วยเบาและทัว่ไป

หอ้งเกบ็ศพ

หอผูป่้วยวกิฤต
โถงทางเดนิ
ส าหรบัเจา้หน้าที่พืน้ทีร่บัส่งพสัดุ

พืน้ทีเ่จา้หน้าที่
ส านกังาน

หอ้งพกัคอย

หน่วยคดักรอง
หอ้งเกบ็ตวัอยา่ง

พืน้ทีเ่จา้หน้าที่
หอ้งเปลีย่นชุด

แปลและเรียบเรียงโดย



ผูแ้ต่ง

Luca Fontana – WHO - WASH/IPC Highly Infectious Pathogens Expert
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27 มีนาคม 2563
แปลและเรียบเรียงโดย
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